Referatet af bestyrelsesmøde den 4.9.2017 Lille Odinshøj.
Til stede var: Carsten Lund, Jens Poulsen, Brit Berg, Anne Marie Aagaard og Kirsten Petersen.
Pkt. 1. Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2. Referat fra seneste møde, godkendt.
Pkt. 3. Formanden orienterer: Lean Design møde – kan ikke se på tegninger at der er lavet nyt forslag til blok
D, nyt møde med Lean Design 25.9.17 kl. 10.00 ( Kirsten Petersen deltager ikke).
Tag på Krogebakken går i gang 2.10.17, isolering startes så der ikke bliver varmeproblemer.
Overenskomst med Serviceforbundet. Tage med Datea omkring –a-kasseforsikring deltid/fuldtid.
Gennemgang af personalets overenskomst på næste møde
Vi skal opfordre til at ingen af beboerne fodre fugle, der bliver ringet til især en person vedr. dette.
Carsten og Jens deltager i møde med TDC vedr. antenne på taget.
Næste beboermøde den 24.10.2017 kl. 18.30, hvor beboerne orienteres med oversigt over udvalgene.
Administrationsudvalg nedsættes. Hvordan administreres ventelister? Og Parkplan.
Pkt. 4. Møde med Cecilie/Datea 4.9.17. kl. 14.30 samarbejde omkring salg/køb af boliger.
Pkt. 5. Medarbejdermøde med Carsten, Brit og Jens, Anders deltager også.
Pkt. 6. Kvartalsrapport kommer fra Carsten via mail. Klaus står for kvartalsrapport fra Ramus. Byggeudvalg
Byggeudvalg nedlægges ikke, Rasmus deltager i bestyrelsesmøderne fra 10.30-11.30.
Pkt. 7. Nyt fra byggeudvalg: Ikke tilfreds med Lean designs forslag, bedt Rasmus om at kontakte Datea vedr.
nyt tilbud.
Nyt tilbud fra Lund Christensen, vedr. udluftning ikke kommet endnu.
Køkkenudvalg: Ny plan for udlejning af selskabslokaler, samt lejekontrakt. Ikke gæster med hund på
Gæstegangen, da nogle har allergi.
Foreslået Heidi at hun laver 2 x vegetarretter pr. måned.
Parkudvalg: Parkudvalg er i gang med at lave parkplan. Træ på strandsvejsgrunden skal fælles pga.
klager fra naboerne og træet vokser ind i lygtepælen – lygten skal være fri.
Forskønnelsusvalg: Garant har sagt at alle trappetæpper er behandlet mod brand og røg i dag.
Dette er undersøgt pga. brandmyndighedernes gennemgang og påbud.
På terrassen mod syd er det foreslået at der kommer strandsten på lidt sand, hvorefter små husløg,
sukulenter og trøkeblomster sættes.
Ved store havedag 1.10.2017 graves der ud og lægges sand og fliser på strandgrunden.
Med hensyn til redskabsskur skal dette forelægges kysteskyttelselauget inden vi søger om at bygge.
Salg af boliger: Salget går fortsat godt.
Pkt. 8. Intet, da tingene blev drøftet under andre punkter.
Pkt. 9. næste møde 9.10.2017 kl. 10.00. Åbent hus 3.10.17 varetages af Brit og Kirsten.
Referent Kirsten Petersen

